ATA N.º 156

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e
uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, nesta freguesia de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de
Freguesia, com a presença de todos os elementos, exceto Joaquim Antunes, Ana Rita
Pereira, a qual se fez substituir por João Correia Gomes, e Carlos Lourenço, o qual se
fez substituir por Pedro Reis, conforme convocatória elaborada pela sua Presidente,
em sessão ordinária, estando ainda presente o Presidente, o Secretário e a Tesoureira
do Executivo. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Discussão e votação do Relatório de Atividades e dos documentos de
Prestação de Contas relativas ao ano de 2016;
Ponto quatro: Apreciação e avaliação do Inventário de Bens;
Ponto cinco: Discussão e votação da alteração ao Regulamento de Atribuição do
Prémio Vida;
Ponto seis: Assuntos de interesse da freguesia;
Ponto sete: Intervenção do público;
Ponto oito: Aprovação da ata em minuta.

Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para informar da ausência dos
seguintes membros: Joaquim Antunes, por motivos de saúde, Ana Rita Pereira e
Carlos Lourenço, que se fez substituir por Pedro Reis. A justificação e o pedido de
substituição seguem em anexo a esta ata. Deu a conhecer as justificações de presença
de Lino Ricardo Soares Rodrigues e Fátima Cristina Afonso Ferreira Preza, elementos
da bancada do Partido Socialista. Estas justificações seguem em anexo a esta ata. Deu
a conhecer, também, um pedido de substituição pelo membro João Correia Gomes,
para esta Assembleia. O documento segue em anexo a esta ata.
Procedeu-se, em seguida, à votação da ata número cento e cinquenta e cinco. A
mesma foi aprovada com sete votos a favor e uma abstenção da bancada do Partido
Social Democrata, em virtude do membro Pedro Reis não estar presente nessa
Assembleia.
No tocante à correspondência recebida, a Presidente da Assembleia deu a saber
que não lhe chegou nenhuma neste intervalo de tempo. Informou, ainda, que a
bancada do Partido Social Democrata apresentou dois Votos de Louvor.
Tomou a palavra Pedro Vaz para proceder à leitura do documento relativo ao
primeiro Voto de Louvor (Jarojupe). Segue em anexo a esta ata.
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Tomou a palavra Pedro Reis para proceder à leitura do documento relativo ao
segundo Voto de Louvor (santamartense Álvaro Sales Gomes). Segue em anexo a esta
ata.
1 Período antes da ordem do dia
Tomou a palavra António Antunes para questionar o Executivo relativamente à
visita de Executivo Camarário no dia seis de abril e no tocante às obras e aos projetos
previstos. Salientou que o Executivo tem feito um esforço enorme para que a freguesia
esteja constantemente asseada. Lamentou a situação da estrada nacional, que dá uma
imagem não real da freguesia em termos de limpeza.
Tomou a palavra Pedro Vaz para referir que o ano dois mil e dezassete será
marcado pelo ato eleitoral autárquico, salientando que este Executivo apresentar-se-á
novamente, para dar continuidade a todo o trabalho realizado ao longo deste mandato,
como a determinação, a proximidade, a capacidade de resposta e o esforço que
estiveram sempre presentes. O trabalho desenvolvido é de tal forma excelente que é
falado mais fora da freguesia do que nela. Considera que a freguesia só terá a ganhar
com a reeleição desta grande equipa, liderada pelo Presidente Paulo Maciel. Considera,
ainda, que os santamartenses saberão reconhecer todo o trabalho efetuado e que, no
ato eleitoral, não há vencedores nem vencidos, mas sim eleitos. Esses eleitos deverão
honrar o compromisso que assumiram ao ocupar os lugares da Assembleia. De
seguida, passou a focar os eleitores do lado esquerdo, referindo que este sofreu o “mal”
da derrota com figuras que se apresentaram no eleitorado para os lugares cimeiros e
primeiros, sendo que há muito já não estão presentes. Salientou que em quarenta
anos de poder autárquico, isso nunca tinha acontecido. Referiu que no próximo dia
vinte e cinco de abril, fará um ano que este Executivo decidira homenagear todos os
Executivos e Presidentes da Assembleia de Freguesia, de quarenta anos de poder
autárquico. Informou, também, que no final de dois mil e dezasseis, decorreu o jantar
de Natal do Socialismo de Santa Marta de Portuzelo e que, à mesma hora em que o
mesmo decorria, o correspondente de Santa Marta do jornal Aurora do Lima estava
presente como moderador numa tertúlia promovida pela Junta de Freguesia,
intitulada “Natal, ontem, hoje e amanhã”. Passou a citar o que consta no artigo desse
jornal: “Foram homenageados todos os cabeças de lista à Assembleia de Freguesia
com exceção dos candidatos do Partido Social Democrata e CDS/PP. Todos foram e
são importantes, independentemente de integrarem, ou não, a Oposição”. Salientou
que é este conceito de democracia que a bancada do Partido Socialista tem. Referiu,
ainda, que no segundo parágrafo do mesmo artigo, se faz referência ao Presidente da
Câmara, presente neste jantar, passando a citá-lo: “Elogiou a forma como o Partido
Socialista de Santa Marta de Portuzelo vem trabalhando os interesses da freguesia,
particularmente através do autarca Joaquim Antunes”. Passou também a citar uma
outra parte do artigo, a saber: “ Joaquim Antunes agradeceu a presença de todos e o
apoio que o Presidente da Câmara vem prestando, como nos casos das obras da Casa
do Povo, a instalação de gás desde a Rua Linha Vale do Lima até Samonde”. Em
relação ao apoio prestado que o Presidente da Câmara vem prestando, considera que é
correto afirmá-lo, mas relativamente ao serviço prestado por Joaquim Antunes, já não
é da mesma opinião, pois ao longo destes três anos e meio de mandato, “entrou mudo
e saiu calado”. Salientou que, mais uma vez, a bancada do Partido Socialista está
incompleta e que muitas vezes levanta falsas questões, prejudicando assim o trabalho
da Junta de Freguesia. Por fim, alertou o Executivo para estar atento às manobras de
diversão da bancada do Partido Socialista, pois têm como objetivo denegrirem a sua
imagem junto à opinião pública santamartense.
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Tomou a palavra o Presidente do Executivo para, em primeiro lugar, desejar
rápidas melhoras a Joaquim Antunes. Em resposta a António Antunes, e quanto à
visita do Executivo Camarário, salientou que neste período de janeiro a abril se
verificaram vários contatos com o mesmo, onde foram discutidos vários assuntos,
nomeadamente o Souto de Santa Marta. Ficou garantido que a obra iria começar em
breve, apenas se estavam a efetuar alguns ajustes relativamente a alguns valores
sugeridos pela Câmara Municipal. Reforçou, ainda, o compromisso pessoal do
Presidente da Câmara quanto a este projeto, sendo que é o parceiro do Executivo.
Informou que foram realizadas visitas a obras do Executivo Municipal e da freguesia, e
que o Presidente da Câmara está envolvido noutros projetos na freguesia que serão
uma mais-valia. Sendo assim, essa reunião foi muito positiva. Referiu que a freguesia
está neste momento em sétimo lugar no ranking, à frente de muitas Juntas de
Freguesia do Partido Socialista. Pode-se concluir que os projetos da freguesia são bem
tratados e que se pode contar com o investimento municipal. Relativamente à limpeza
da freguesia, o Executivo está muito satisfeito com o trabalho efetuado. No entanto, e
em relação à estrada nacional, o Executivo não pode avançar pois não lhe compete
essa tarefa, considerando, contudo, que é importante fazê-lo. Salientou, ainda, o
empenho dos funcionários da Junta de Freguesia assim como a colaboração das
pessoas, quanto à limpeza das ruas da freguesia. Informou que foi solicitado às
Estradas de Portugal em início de março, a ceifa das valetas, sendo-lhe dito que estava
previsto só para maio. Informou que há um funcionário a limpar as zonas mais
importantes todas as sextas-feiras, desde o Souto até Santo António, assim como as
ruas do Embarcadouro e Dr. Sousa Gomes. Quanto à intervenção de Pedro Vaz,
agradeceu o apoio dado.
De seguida, procedeu-se à votação dos Votos de Louvor apresentados, tendo os
mesmos sido aprovados por unanimidade, com oito votos a favor.

2. Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar alguma informação
constante no documento fornecido. Assim, começou por assinalar o ponto dois
“Informações à Assembleia”, procedendo à sua leitura e fez referência ao envio do
Relatório de Observância do Direito da Oposição. Quantos aos contatos efetuados pelo
Presidente do Executivo, assinalou: a participação na Atribuição dos Títulos
Honoríficos assim como na Gala do Desporto, onde foram distinguidos vários
santamartenses; a homenagem do Executivo ao Sr. Adriano Gonçalves (o mais idoso
da freguesia); a reunião com a atleta Ana Barros para discussão de vários assuntos; a
participação no Aniversário da Escola Pintor José de Brito; a reunião com o Presidente
da Câmara; as reuniões com a CSIF e o CLAS; a reunião com o Dr. Rui de Carvalho
para elaboração do opúsculo da freguesia; a participação na apresentação do Caderno
de Especificações da Certificação do Traje à Vianesa; a reunião com o Dr. Ricardo
Carvalhido, responsável pelo Geoparque; a reunião com a vereadora Maria José
Guerreiro e, por fim, a visita do Executivo Municipal à freguesia com a presença de
José Maria Costa e o vereador Luís Nobre. No tocante às atividades, salientou: a
campanha de recolha de Produtos de Higiene; os calcetamentos efetuados em vários
arruamentos; o trabalho realizado na Rua da Romé (alargamento); a pavimentação de
uma parte da Rua Tenente Costa e da Rua do Razão, efetuada com a receita da Junta
de Freguesia; o calcetamento da Rua Sra. das Lágrimas; o IV Encontro de Janeiras; o
apoio à realização do Cortejo de Carnaval; o terceiro Concerto de Primavera; o
Concerto de Jazz; a atividade do Linho, informando que a freguesia é a única
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produtora de linho no Concelho e que foi efetuado o ciclo completo, verificando-se o
envolvimento da comunidade, principalmente das pessoas que outrora fizeram esta
atividade. Salientou que também está a ser feito um registo fotográfico das atividades
pelo Sérgio Moreira. Mencionou, ainda, a atividade Santa Marta Limpa, o Workshop de
Palmitos, a limpeza de várias ruas da freguesia, o corte de relvas e, por fim, o contato
com a EDP para o conserto das luminárias. Informou, ainda, que a trinta e um de
março, não há dívidas a fornecedores e que todas as despesas contratadas que não
estão sujeitas a deliberação da Câmara Municipal estão a ser pagas a um máximo de
trinta dias. Quanto às receitas, o saldo é de trinta e dois mil euros e o das despesas é
de trinta e quatro mil euros, sendo o saldo coberto com a conta em caixa de dezembro
de dois mil e dezasseis.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3. Discussão e votação do Relatório de Atividades e dos documentos de
Prestação de Contas relativas ao ano de 2016

O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir que o Executivo põe-se
ao dispor dos elementos da Oposição para o esclarecimento de qualquer dúvida, tendo
o cuidado de marcar reuniões. Relativamente ao Relatório de Atividades, o Executivo
tem o cuidado de registar tudo o que é feito, em qualquer área de ação, e constata-se a
realização de muitas atividades neste documento, que acaba por ser um resumo. No
que concerne à Prestação de Contas, informou que é um documento técnico que
regista as “entradas” e as “saídas”, tratando-se também de um resumo. No ano em
questão, verificou-se menos receitas. Salientou que a Junta de Freguesia recebe algum
dinheiro do FEF (desde dois mil e treze cerca de quarenta e nove mil euros e, em dois
mil e dezasseis, cerca de cinquenta mil euros), e da Câmara (em dois mil e treze,
duzentos e vinte e seis mil euros e, em dois mil e dezasseis, cento e trinta e seis mil
euros). Assim, e quanto às receitas, independentemente desta descida das verbas da
Câmara, verifica-se que a receita própria, em dois mil e treze, era cerca de quarenta e
três mil euros ao passo que, em dois mil e dezasseis, é de sessenta e um mil euros, o
que reflete o fruto do trabalho rigoroso do Executivo. Salientou, ainda, que há
compromissos por pagar, no valor de seiscentos e sessenta euros, relacionados com as
contribuições dos salários de dezembro de dois mil e dezasseis, pagos em janeiro de
dois mil e dezassete. Apesar de existirem verbas por receber da Câmara Municipal, no
valor de cinco mil e trezentos e oitenta euros, que a somar ao saldo a transportar de
sete mil e quatrocentos e oitenta e quatro euros, verifica-se um resultado positivo de
doze mil e oitocentos e sessenta e quatro euros, fruto da transparência e do rigor
financeiro do Executivo. Por fim, salientou que todas as despesas estavam pagas em
fins de dezembro.
Interveio Pedro Vaz para parebenizar o Executivo pela gestão rigorosa, porque há
neste momento um saldo positivo. Referiu o trabalho de excelência e que todo o rigor
presente é de louvar. Manifestou o seu contentamento em ter esta equipa a liderar. A
seguir, frisou a separação de poderes entre a Igreja e o Estado e chamou a atenção
para as transferências feitas ultimamente pelo Executivo Camarário para as Igrejas.
Exemplificou com a freguesia de Serreleis, que recebeu da Câmara Municipal noventa
e cinco mil euros para o arranjo do telhado da igreja. Quanto à freguesia de Santa
Marta de Portuzelo, no âmbito das transferências da Câmara e no quadro das receitas
próprias, a verba atribuída foi de cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta e oito
euros e setenta e um cêntimos, questionando onde está a separação de poderes entre
a Igreja e o Estado.
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Tomou a palavra o Presidente do Executivo para informar que, em relação ao
investimento capital, a verba é de sessenta e cinco mil e cem euros. Este investimento
é feito em obra. A Junta de Freguesia compromete-se em solucionar problemas no
Centro Escolar, fazer limpezas em ruas que são responsabilidades municipais e em
valetas.
Foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada com cinco votos a favor da
bancada do Partido Social Democrata e três abstenções da bancada do Partido
Socialista. A mesma segue em anexo a esta ata.
4. Apreciação e avaliação do Inventário de Bens
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para referir que é um documento
técnico onde são registados todos os bens da freguesia.
5. Discussão e votação da alteração ao Regulamento de Atribuição do
Prémio Vida
O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir que apenas foram
efetuadas pequenas alterações pertinentes (no artigo dois e no artigo quatro).
Foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada com cinco votos a favor da
bancada do Partido Social Democrata e três abstenções da bancada do Partido
Socialista. Segue em anexo a esta ata.
6. Assuntos de interesse da freguesia
Interveio João Gomes para proceder à leitura de um documento que se encontra
em anexo a esta ata.
Interveio Pedro Vaz para colocar duas questões ao Presidente do Executivo.
Referiu que o programa eleitoral apresentado mencionava uma monografia sobre a
freguesia, questionando-o se o opúsculo referido na “Informação do Presidente” está
relacionado com a mesma. A outra questão prende-se com o ciclo do linho, querendo
saber a sua finalidade. Sugeriu que esta atividade poderia ser levada às escolas assim
como a criação de uma exposição itinerante que pudesse visitar o Concelho. Sugeriu
também que propusesse à Câmara Municipal a continuidade desta atividade no
Concelho. Em relação ao Souto de Santa Marta, questionou sobre a atual situação do
projeto e para quando seria o início das obras. Por fim, lançou um desafio quanto ao
apoio domiciliário salientando que, lamentavelmente, a freguesia não tinha este tipo
de prestação. Acrescentou que os santamartenses são socorridos quer pelo Centro
Cultural de Perre, quer pelo o de Viana. Considera que a Junta de Freguesia deve
envidar esforços para que Santa Marta, num futuro próximo, possa ter esta ajuda.
Interveio Luís Gonzaga para voltar a referir o problema do uso do herbicida,
salientando que a Câmara Municipal já não o utiliza.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer e responder às
questões levantadas.
No tocante à intervenção de Luís Gonzaga e quanto ao assunto do meio
ambiente, argumentou afirmando que a Junta de Freguesia, desde o ano de dois mil e
dezasseis, não utiliza herbicidas nas ruas, discordando quando disse que a Câmara já
não o usa, pois já presenciou e fotografou carros dos Serviços Municipalizados a
usarem herbicida em freguesias do Concelho. Acrescentou, ainda, que os funcionários
da Junta de Freguesia estão certificados para o uso de herbicidas. Contudo, a Junta
não o faz, pois acatou o pedido efetuado por Luís Gonzaga. Esta situação permitiu
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contratar mais colaboradores. Informou, ainda, que a Junta de Freguesia juntou-se às
sete freguesias a nível nacional, registadas na Quercus, como não utilizadoras de
herbicida. Sugeriu a Luís Gonzaga para passar esta mensagem ao Presidente da
Câmara. Considera que deveria ter parabenizado o Executivo por Santa Marta não
proceder ao uso de herbicida.
No tocante à intervenção de Pedro Vaz e quanto à criação de uma monografia,
referiu que é um dos objetivos previstos e que está também interligado com a criação
do opúsculo citado. Acrescentou que o Executivo pretendeu que fosse um
santamartense a elaborá-lo, mas os contatos efetuados foram recusados, por falta de
capacidade das pessoas. No entanto, já foi encontrado um escritor, a divulgar
brevemente, que já se debruçou sobre a freguesia, assim como o designer gráfico. Deu
a saber que já foi disponibilizada uma verba deliberada pela Câmara para a criação
deste opúsculo da freguesia. Em relação ao projeto do linho, informou que já foi
apresentado à vereadora que o considerou de muito valor, pois é a identificação da
alma do Concelho. Forneceu também um conjunto de ideias. Quanto ao Souto de
Santa Marta, informou que só será possível o início das obras brevemente, pois a “luz
verde” foi apenas dada agora pela Câmara Municipal. Acrescentou que existe um
compromisso com o empreiteiro. A obra estará em condições de ser utilizada aquando
o período das Festas. No que concerne ao apoio domiciliário, o Executivo tem pensado
nesta situação e já tem feito este trabalho com o Centro Paroquial, não sendo possível
avançar. Lançou o repto a pessoas da freguesia para que ficasse com este projeto com
o seu apoio, não sendo também possível.
No tocante à intervenção de João Gomes, referiu que o mesmo tem boas ideias
mas que já são tardias, pois o refrão citado já está contemplado no projeto. Solicitou
um pedido de esclarecimento relativamente ao ponto três “Correção do perfil
transversal do troço da Rua da Estrela”. Quanto à questão da iluminação da Rua do
Extremo, considera que não há qualquer problema nesse local. Relativamente ao
parque infantil do loteamento da Boa Vista, informou que o artigo 16 da Lei 75/2013
diz respeito à manutenção, questionando-o sobre que manutenção deverá ser
efetuada, pois já nada lá existe. Voltou a frisar que foi solicitado à Câmara a
verificação do espaço e do seu projeto, salientando que é da responsabilidade da
Câmara a construção dos parques infantis do loteamento da Boa Vista e dos Capitães
de Abril, sendo que a Junta de Freguesia assumirá a construção do parque infantil do
Cantamba.
Tomou a palavra João Gomes para referir que pretende saber o ponto de
situação quanto às obras efetuadas na rua em causa.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para referir, mais uma vez, que o
parque infantil do loteamento da Boa Vista está desmantelado porque não reunia as
condições no que toca à segurança. Quanto à Rua da Estrela, informou que a obra
está projetada em duas fases, sendo que a primeira correspondeu à pavimentação da
zona já larga, estando concluída. A segunda fase está relacionada com a outra parte a
executar, sendo que já foi realizado o levantamento topográfico e a cedência dos
proprietários ao domínio público. Acrescentou que neste momento procedeu-se à
conclusão do Caderno de Encargos e, seguidamente, será feito o pedido de construção.
O trabalho não foi iniciado antes porque não há disponibilidade financeira da Câmara
para avançar com a obra. No entanto, a obra será uma realidade. Por fim, assinalou
que também haverá intervenções noutras ruas muito em breve, como a Rua Sra. do
Rosário e a Rua de Refoios.
7. Intervenção do público
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Interveio Carlos Ferreira para atribuir um louvor ao Executivo pelo trabalho
efetuado nos passeios das ruas Dr. Carlos Oliveira e José de Brito, em seis meses.
Esta intervenção foi esperada durante dezanove anos. Considera também que há
dificuldades sentidas a nível dos idosos da freguesia e que está a ser muito difícil a
“sintonia” entre a Junta de Freguesia e a paróquia para apoiar os idosos. Lamenta que
não haja mais união com o Executivo por parte da paróquia. Acrescentou que será o
primeiro a fazer parte, um dia, da equipa de apoio de forma voluntária. Lamenta,
ainda, que se recorra às freguesias vizinhas para prestar este apoio.
Interveio Marcelino Ferreira para referir que ficou visível, nesta Assembleia, o
início da campanha eleitoral. Quanto à questão da carência do apoio domiciliário,
considera qua a Junta se deveria debruçar sobre este assunto, concordando que há,
de facto, uma falta no apoio domiciliário na freguesia. Considera que o projeto do
Souto não é uma prioridade. A seguir, lançou um repto para que haja um lar de
idosos, sendo impreterível pensar neste assunto porque é uma necessidade premente
na freguesia. Considera que qualquer cidadão tem o direito de terminar a sua vida
com dignidade. Considera que se deve debater nas Assembleias assuntos realmente de
interesse da freguesia, e que todos se devem unir para resolver os problemas sentidos.
No tocante ao uso de herbicida, considera que o Executivo deve fazer a abordagem ao
Presidente da Câmara. No que concerne à atividade Santa Marta Limpa, na qual
participa sempre quando pode, considera que está descaracterizada, pois as equipas
mobilizadas são sempre as mesmas. Deve-se sensibilizar outras pessoas, fazendo a
rotação das equipas, envolvendo assim toda a freguesia.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para prestar um esclarecimento
quanto à questão dos idosos. Assim, referiu que há muita falta de estruturas
residenciais para idosos, sendo que não se pode ter uma estrutura residencial em
cada freguesia. Considera que é prioritário que todos os idosos sejam tratados com
dignidade nessas estruturas garantindo, no entanto, que todos o são, pois têm uma
boa qualidade de vida. Sugeriu que a população santamartense lute para que haja
uma estrutura residencial, sendo que prestará todo o apoio necessário enquanto
dirigente desta área.
Interveio António Cruz para referir a situação de uma idosa semiabandonada
pelo sistema social e sua vizinha. Salientou que está inscrita no lar de Cardielos, no
lar da Caridade e que já está referenciada na Segurança Social. No entanto, não se
encontrou nenhuma solução para este caso. É uma senhora que não tem família.
Lamenta que freguesias pequenas possuem lares sociais e que Santa Marta ainda não
tem estas valências. Salientou as obras emblemáticas realizadas na freguesia pelos
diversos Presidentes. Considera que se deve embelezar a Praia da Preguiça.
Acrescentou que este Executivo é o mais jovem que a freguesia teve e que acredita nas
capacidades do jovens, daí que as obras devem ser mais ambiciosas. Acredita que as
contas do Executivo estejam bem organizadas, no entanto não se importava que a
Junta ficasse com dívidas para a concretização desse investimento (Praia da Preguiça
/ lar de idosos). Alertou o Presidente do Executivo quanto à rampa para deficientes
colocada junto aos semáforos da farmácia, que não está bem executada. Por fim,
parabenizou o Executivo pelo trabalho árduo no “Santa Marta Limpa” e comunicou à
bancada do Partido Socialista que um bom Executivo terá que ter uma boa Oposição.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para prestar alguns esclarecimentos
e agradecer as participações, que são sempre construtivas. Contudo, não concorda
com algumas. Salientou que, enquanto Presidente, não irá investir mais do que aquilo
que está previsto, mas está recetivo a projetos apresentados que façam crescer a
freguesia. A seguir, frisou que foi um dos objetivos o embelezamento da zona
envolvente da Junta de Freguesia e que o arranjo dos passeios não era da
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responsabilidade do Executivo mas sim dos proprietários. No entanto, o Executivo
quis dignificar este espaço. Relativamente à questão dos idosos, compreende a
preocupação manifestada por António Cruz e reconhece que a sociedade não consegue
dar resposta. Contudo, não aceite que se diga que a Junta de Freguesia não atua para
que seja uma realidade. Frisou que a instalação de um lar de idosos não é da
competência da Junta e que a paróquia é o parceiro da Segurança Social. Acrescentou
que, no entanto, tem envidado esforços para a sua concretização, como lançar o repto
a particulares para avançar com esse apoio. Quanto ao apoio domiciliário, o Executivo
tem trabalhado para que as entidades competentes o possa fazer, considerando que
qualquer cidadão deve ser sensível para desenvolver este apoio com toda a
comunidade. Assim, qualquer cidadão que queira prestá-lo, criando uma associação
por exemplo, terá o apoio da Junta de Freguesia. Informou que foi realizada uma
reunião com a paróquia, mas não foi possível sensibilizá-la para este investimento.
Frisou que a responsabilidade não pode ser atribuída à Junta de Freguesia.
Em resposta a Marcelino Ferreira, considera que a campanha eleitoral também
já começou para o Executivo, desde dois mil e treze, com muito trabalho, apoio e
investimento na freguesia. Recordou que no dia vinte e cinco de abril do ano transato,
foi homenageado Luís Gonzaga pela Junta de Freguesia, numa cerimónia onde o
mesmo esteve presente. Salientou que não foi discriminado ninguém e que todos os
Presidentes do Executivo e da Assembleia foram homenageados também. Essas
pessoas foram responsáveis no seu tempo e o Executivo tem conhecimento do
trabalho que é realizado. No tocante ao apoio domiciliário, referiu que as respostas
existem e que não tem conhecimento da falta de algum apoio, pois a Segurança Social
o fornece. Considera que ninguém pode exigir que seja a Junta de Freguesia a efetuar
este trabalho, pois há entidades competentes que o deveria fazer, tendo para isso as
condições necessárias e sendo os parceiros sociais. Relativamente ao Souto de Santa
Marta, reconhece que não é uma prioridade, mas é um projeto que dignifica a
freguesia e que será muito utilizado, pois tem um parque infantil e um espaço de
diversões. Acredita que é um bom investimento. Frisou, ainda, que não é uma
bandeira política. Informou que foi efetuado o alinhamento das necessidades da
freguesia, mas o trabalho não foi devidamente considerado pela Câmara Municipal,
não sendo portanto uma realidade. O Executivo esforça-se para gerir tudo o que é
público com o maior rigor e honestidade em função dos interesses da freguesia.
Quanto ao udo de herbicida, considera que é muito difícil controlar tudo sem o
aplicar. Relativamente à atividade “Santa Marta Limpa”, salientou que algumas ruas
foram escolhidas para sensibilizar as pessoas que é sua obrigação tê-las limpas.
Considera qua a mesma foi uma mais-valia. No que concerne ao trabalho social,
efetuado de forma “encoberta”, referiu que o Executivo tem um grande respeito pelas
famílias que merece o apoio fornecido. O trabalho é feito em parceria com a
comunidade cristã que solicita colaboração/ajuda. Quanto à alusão às obras
emblemáticas, frisou que o objetivo das Juntas de Freguesia é o tratamento do espaço
público, sendo que o Executivo considerou o Souto muito descuidado e paupérrimo.
Como se trata de um espaço de passagem e que dignifica a freguesia, uma intervenção
deveria ser efetuada. Por fim, e em relação à questão dos projetos ambiciosos,
considera que ambição não falta a este Executivo, apenas não é gasta em desmedida.
Interveio Carlos Ferreira para salientar que, no tocante à questão dos idosos, o
“mal” está na paróquia e não na Junta de Freguesia. Considera, ainda, que os idosos
não devem ir para outros locais mas sim permanecerem na freguesia, num espaço
digno. Por fim, lamentou profundamente que a Oposição não esteja ao lado da Junta
de Freguesia quanto a este assunto.
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O elemento da bancada do Partido Socialista, Pascoal Antunes, retirou-se da
Assembleia por considerar a intervenção de Carlos Ferreira inoportuna.

8. Aprovação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com ausência de Pascoal Antunes.

Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos.

Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
- Justificação de presença de Lino Rodrigues e de Fátima Preza, membros do
Partido Socialista;
- Justificação e pedido de substituição de Carlos Miguel Fernandes Lourenço,
membro do Partido Social Democrata;
- Pedido de substituição pelo membro João Correia Gomes;
- Voto de Louvor ao Jarojupe;
- Voto de Louvor ao santamartense Álvaro Sales Gomes;
- Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
- Relatório de Atividades e documentos de Prestação de Contas (ano de 2016);
- Mapa síntese dos Bens Inventariados;
- Regulamento de atribuição do Prémio Vida;
- Documento apresentado por João Correia Gomes sobre alguns assuntos de
execução prioritária;
- Ata em minuta.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)

(Pedro Miguel Pita Reis)
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(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(António Manuel Negrão Antunes)

___________________________________________________________
(Luís Gonzaga Parente Ribeiro Moreira)

(Pascoal Salgado Parente Antunes)

____________________________________________________________
(João Correia Gomes)
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